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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian dewasa ini semakin menuju pasar global, hal ini 

mendorong perusahaan untuk semakin mempersiapkan diri dalam menghadapi 

persaingan global. Dalam menjawab tantangan ini, setiap perusahaan harus berjuang 

mempertahankan hidupnya antara lain melalui efisiensi, kreativitas, inovasi, dan 

kemampuan untuk improvisasi di segala bidang. 

 Efisiensi  merupakan salah satu faktor yang menentukan kelangsungan hidup 

perusahaan, dan masalah  yang  timbul adalah bagaimana mencapai efisiensi itu 

sendiri. Efisiensi merupakan suatu tuntutan tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga 

negara. Hal ini dapat terjadi pada saat negara mampu menerapkan efisiensi di 

berbagai bidang. Begitu pula dengan industri, industri yang mampu mencapai 

efisiensi akan mampu bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. 

Selain itu untuk mencapai efisiensi yang dikehendakinya, maka diperlukan 

peranan manajemen di dalamnya. Dalam kaitannya dengan efisiensi, salah satu 

fungsi perusahaan yang perlu mendapat perhatian adalah Manajemen Operasi. 

Manajemen Operasi memiliki peran sentral dalam mencapai efisiensi, khususnya 

efisiensi di bidang produksi. Untuk mencapainya maka suatu perusahaan harus dapat 

mengatur kegiatan produksinya dengan baik, agar besarnya biaya produksi dapat 

ditekan seminimum mungkin. Cara untuk mengatur efisiensi pada perusahaan ini 

salah satunya dengan melakukan pengaturan persediaan . Agar perusahaan dapat 

beroperasi seefektif dan seefisien mungkin, maka perusahaan ini harus mampu 
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membuat suatu pengaturan persediaan  yang baik dalam menjalankan fungsi 

produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut.Tujuan  pengaturan persediaan 

adalah untuk menyediakan persediaan dengan mutu, dalam jumlah dan pada waktu 

yang disesuaikan dengan permintaan dan jumlah yang disediakan tidak terlalu 

banyak  agar investasi tidak terlalu tinggi, dan juga tidak terlalu sedikit agar jika ada 

kekurangan harganya tidak terlalu mahal. 

CV Prima Sari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produk 

makanan. Adapun jenis produk yang diproduksi adalah kerupuk, dalam bentuk 

kerupuk ikan. Perusahaan ini. Saat ini perusahaan ingin meningkatkan kegiatan 

produksinya dengan tingkat yang efisien dan efektif, sehingga perusahaan  mampu 

bersaing dengan perusahaan pesaing yang memiliki tipe produksi sejenis dan dapat 

meminimumkan biaya produksi keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam di CV Prima Sari, yang 

diwujudkan dalam skripsi dengan judul “Peranan  Pengendalian Persediaan  

dalam Mencapai Efisiensi Biaya Persediaan Pada CV Prima Sari”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

CV Prima Sari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan  dan 

memproduksi kerupuk ikan. 

Berikut ini diberikan data produksi dan permintaan pada periode Januari 2010 – 

Maret 2010: 
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Tabel 1.1 

Data Produksi dan Permintaan 

Januari 2010 – Maret 2010 

Bulan Minggu Produksi ( kg) Permintaan (kg) Stock (kg) 

Januari 1 160 135 25 

 2 160 147 38 

 3 160 133 65 

 4 160 145 80 

Februari 1 160 130 110 

 2 160 140 130 

 3 160 145 145 

 4 160 150 155 

Maret 1 160 147 168 

 2 160 134 194 

 3 160 143 211 

 4 160 140 231 

Sumber: Data CV Prima Sari  

 

  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan saat ini mengalami masalah 

dalam kelebihan persediaan. Jumlah produksi setiap bulannya dapat dikatakan dapat 

mencukupi permintaan bahkan terjadi kelebihan produksi, dan perusahaan 

mengalami masalah pada persediaan karena mengalami kelebihan  dalam hal 

produksi. Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa perusahaan saat ini mengalami 

masalah persediaan.. 

Dari uraian di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1 Bagaimana kebijakan pengendalian persediaan yang dilakukan oleh  CV 

Prima Sari terhadap persediaan pada saat ini? 
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2 Bagimana peranan pengendalian persediaan terhadap efisiensi pada  biaya 

persediaan CV Prima Sari? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1 Mengetahui kebijakan  pengendalian persediaan  yang dilakukan oleh CV 

Prima Sari pada saat ini.  

2 Mengetahui peranan pengendalian persediaan  terhadap efisiensi biaya 

persediaan pada CV Prima Sari. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

topik skripsi ini, antara lain: 

1. Bagi penulis, penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam 

memperoleh gambaran langsung mengenai bagaimana penerapan 

pengendalian persediaan di perusahaan, sehingga penulis dapat 

membandingkan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan 

penerapannya. 

2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pemikiran dan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi 

biaya di perusahaan tersebut. 
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3. Bagi pihak Fakultas, untuk menambah dan melengkapi literatur di 

perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

4. Pihak-pihak lain, penelitian ini berguna sebagai informasi tambahan 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai masalah pengendalian persediaan 

dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan oleh pihak lain 

khususnya para mahasiswa dalam pembuatan skripsi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Menjelaskan tentang pentingnya pengendalian persediaan yang ada didalam 

suatu proses produksi di perusahaan, yang bertujuan untuk menekan biaya 

seminimum  mungkin, serta kerangka pemikiran untuk membantu menyelesaikan 

masalah yang ada.  

BAB II Landasan Teori atau Kajian Pustaka 

Mengemukakan berbagai teori yang berhubungan dengan pengendalian 

persediaan . 

BAB III Objek dan Metode  Penelitian 

Mengemukakan gambaran umum mengenai Cv Prima Sari, perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produk makanan sebagai objek penelitian, yaitu mengenai 
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lokasi perusahaan, sejarah pembentukan perusahaan, dan susunan organisasi 

perusahaan, juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Mengemukakan analisis data yang diperoleh, mengolah data dengan metode-

metode yang ada dan pembahasan masalah pengendalian persediaan yang ada 

pada perusahaan  sehingga diperoleh hasil penelitian yang memadai. 

 

 

BAB V Simpulan dan Saran 

Merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta 

memberikan saran-saran yang logis bagi perusahaan sesuai  dengan hasil 

penelitian yang diperoleh. 

 

 


